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• Síndrome de Burnout e fatores associados em professores de
escolas públicas e privadas

Burnout syndrome and related factors in public and private schools teachers

Mary Sandra Carlotto1

Maria da Graça Moraes2

Universidade Luterana do Brasil – Rio Grande do Sul

Resumo: O objetivo deste estudo consiste em verificar se existe diferença na relação
entre variáveis demográficas e laborais e dimensões da Síndrome de Burnout (SB) em
uma população de 822 professores: 535 de escolas públicas e 346 de escolas privadas.
Os instrumentos utilizados neste estudo são um questionário elaborado para levantamento
de dados demográficos e laborais e o MBI – Maslach Burnout Inventory (Maslach & Jackson,
1986) para avaliar a Síndrome de Burnout. Resultados apontam diferença significativa nas
três dimensões de Burnout, sendo que professores de escolas públicas apresentam maior
Exaustão Emocional (EE), maior Despersonalização (D) e menor Realização no trabalho
(RP). Professores do sexo feminino de escolas públicas apresentam médias mais elevadas
em EE e RP. Na medida em que aumenta a idade dos professores de escolas privadas,
aumenta o sentimento de realização no trabalho. Em professores de escolas públicas,
sua elevação implica em diminuição do sentimento de despersonalização. Quanto às
variáveis laborais, verifica-se que quanto maior a carga horária, o número de alunos e
menor o tempo de ensino do professor de escolas privadas, maior a realização profissional.
Em professores de escolas públicas, quanto maior o número de alunos, maior é a exaustão
emocional e a despersonalização e menor o sentimento de realização com o trabalho.
Resultados apontam para a necessidade de intervenções diferenciadas nos grupos
pesquisados.

Palavras-chave: Síndrome de Burnout, professores, escolas públicas, escolas privadas.

Abstract: The objective of this study was to verify if there is any difference in the relationship
between demographic variables and labor and the dimension of the Burnout Syndrome in
a sample of 822 teachers: 535 from public schools and 346 from private schools. The
instruments used in this study were a question more elaborated for a survey on demographic
and professional data, the MBI – Maslach Burnout Inventory (Maslach & Jackson, 1986)
to evaluate the Burnout Syndrome . Results indicate a significant difference in the three
dimensions of Burnout, and that teachers of public schools have higher emotional
exhaustion, depersonalization and lower performance at work. Female teachers in public
schools have higher averages in EE and RP. To the extent that as the age of teachers from
private schools increases the sense of achievement at work is also increased. Teachers
of public schools in its elevation involves reduction of the sense of depersonalization. As
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for labor variables, it is noted that the greater the work load, the number of students and
less time for teaching in the classrooms. The professor of private schools has a higher
professional achievement. Regarding teachers in public schools, the greater the number
of students, the greater is the emotional exhaustion and depersonalization and the sense
of achievement with the work decreases.The results point out to the need of different
interventions in the investigated groups.

Keywords: Burnout Syndrome, teachers, public schools, private schools

1. Introdução
Há no Brasil um quadro de desmotivação e um crescente nível de evasão

registrado entre os docentes (Andrade, Nunes, Farah Neto & Abramovay, 2004).
De acordo com Lapo & Bueno (2002), o enfraquecimento dos vínculos com a
profissão é produto da ação conjunta de vários fatores geradores de dificuldades
e insatisfações, acumulados ao longo do tempo. Fazendo parte de uma sociedade
que se transforma com grande velocidade e que impõe constantes mudanças e
adaptações, os professores se sentem insatisfeitos ao não dar conta das
exigências que lhes são feitas no campo profissional, seja pela sobrecarga de
trabalho, pela dificuldade de apoio dos pais dos alunos, pelo sentimento de
inutilidade em relação ao trabalho que realizam, seja pela concorrência com
outros meios de transmissão de informação e cultura e, certamente, pelos baixos
salários.

Ensinar é uma atividade, em geral, altamente estressante, com
repercussões evidentes na saúde física, mental e no desempenho profissional
dos professores (Reis, Araújo, Carvalho, Barbalho & Silva, 2006). Diversos
estudos têm dado visibilidade aos fatores de risco e processo de adoecimento
do professor (Codo, 1999; Gomes, 2002; Neves & Silva, 2006; Mariano & Muniz,
2006; Gasparini, Barreto & Assunção, 2006; Noronha, Assunção & Oliveira, 2008).

A profissão docente é considerada, pela Organização Internacional do
Trabalho (OIT), como uma das mais estressantes, com forte incidência de
elementos que conduzem à Síndrome de Burnout. Este fenômeno, que atinge
professores de diferentes países, parece portar um caráter epidêmico mundial,
que extrapola as fronteiras nacionais (Carvalho, 2003; Gil-Monte, 2008b). É
considerado um dos agravos ocupacionais de caráter psicossocial mais
importante na sociedade atual (Salanova & Llorens, 2008).

Burnout é o resultado do estresse crônico típico do cotidiano do trabalho,
principalmente quando neste existem excessiva pressão, conflitos, poucas
recompensas emocionais e pouco reconhecimento (Harrison, 1999). Caracteriza-
se como um fenômeno psicossocial que ocorre como uma resposta crônica
aos estressores interpessoais ocorridos na situação de trabalho (Maslach,
Schaufeli & Leiter, 2001). Burnout constitui-se de três dimensões: Exaustão
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Emocional (EE), Despersonalização (D) e Baixa Realização Profissional (BRP)
(Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). A EE caracteriza-se por uma falta ou carência
de energia e um sentimento de esgotamento emocional, sendo sua maior causa
a sobrecarga de trabalho. A D ocorre quando o profissional passa a tratar os
clientes, os colegas e a organização de forma impessoal.  Por fim, a BRP
caracteriza-se por uma tendência do trabalhador em se autoavaliar de forma
negativa, sentindo-se insatisfeito com seu desenvolvimento profissional,
experimentando um declínio no sentimento de competência e na sua capacidade
de interagir com as pessoas, sejam elas clientes, pacientes, alunos ou colegas
de trabalho. O surgimento da Síndrome de Burnout (SB) é um processo paulatino
e cumulativo, com incremento progressivo em termos de severidade (Delgado,
Fuentes, Quevedo, Salgado, Sánchez, A.C., Sanchez, T.S., Velasco & Yela, 1993),
sua evolução pode levar anos, até mesmo décadas (Rudow, 1999).

Burnout em professores vem recebendo crescente atenção por parte de
pesquisadores, tendo em vista que sua severidade entre os profissionais de
ensino coloca a atividade docente como uma das profissões de alto risco (Iwanick
& Shawab, 1981; Farber, 1991; Gil-Monte, 2005). As leis brasileiras de auxílio ao
trabalhador já contemplam a SB. No Anexo II – que trata dos Agentes Patogênicos
causadores de Doenças Profissionais – do Decreto nº. 3.048/99 de 6 de maio
de 1996 – que dispõe sobre a Regulamentação da Previdência Social –, conforme
previsto no Art. 20 da Lei nº. 8.213/91, ao se referir aos transtornos mentais e do
comportamento relacionado com o trabalho (Grupo V da CID-10), o inciso XII
aponta a Sensação de Estar Acabado (Síndrome de Burn-Out, Síndrome do
Esgotamento Profissional) (Z73.0). (Ministério da Saúde, 2001).

Sua ocorrência em professores afeta o ambiente educacional e interfere
na obtenção dos objetivos pedagógicos, levando os profissionais a um processo
de alienação, cinismo, apatia, problemas de saúde e intenção de abandonar a
profissão (Guglielmi & Tatrow, 1998). Burnout ocasiona repercussões negativas
importantes no sistema educacional, especialmente nos alunos e na qualidade
da aprendizagem (Codeiro-Castro, Gullén-Gestoso, Gala-León, Lupiani-Giménez,
Benítez-Garay & Gomes-Sanabria, 2003).

Professores não pertencem a um grupo homogêneo, pois dentro desta
categorização há diferentes atribuições, desafios, demandas e recompensas,
dependendo do contexto de trabalho (Guglielmi & Tatrow, 1998). Aspectos como
localização geográfica, condições salariais, condições físicas e pedagógicas,
perfil de clientela, expectativa de pais e comunidade, entre outros, apresentam-
se de forma diferenciada, podendo-se configurar em incentivos ou em
estressores importantes. Na realidade educacional brasileira, dependendo do
tipo de escola, pública ou privada, pode-se pensar em vivências e práticas
diferenciadas. Pelas características de sua gestão e relação com o mercado,
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apresentam culturas específicas que originam determinados estressores e
desgaste emocional para o professor, devendo ser consideradas para o
entendimento da Síndrome de Burnout (Gil-Monte, 2008a).

Segundo Romeu (1987), os problemas no campo da educação no Brasil
são mais sérios em relação à escola pública do que em relação à particular e,
mesmo entre estas, mostram-se mais acentuados em umas do que em outras.
Ferenhof, I. A. & Ferenhof, E. A (2002) referem-se ao constante descaso do
Estado com relação à escola pública, estando esta exposta a más condições de
trabalho como sujeira, grafitagem, alusão a siglas de grupos marginais ou rivais,
cerceamento do direito do cidadão-professor de ir e vir, violência física e
psicológica, rendição diante do quadro de marginalidade intra e extramuros
escolares, desrespeito à função docente. As escolas particulares, embora
integrantes do sistema de ensino em suas diretrizes e bases mais gerais,
mantêm certa autonomia interna que lhes garante algumas vantagens em termos
de trabalho. Por questões mercadológicas, há uma tendência a atrair clientes-
alunos através de estratégias de marketing, investimento em equipamentos
sofisticados, da modernização de laboratórios, da ampliação e do conforto de
suas instalações (Moura, 1997). Estudo nacional realizado com professores em
parceria com a UNESCO, desenvolvido por Andrade e cols. (2004) identifica
desigualdades regionais e perceptíveis diferenças em termos de professores
das escolas particulares e das escolas públicas. De um modo geral, os
professores da escola pública estão em condições econômicas e sociais
inferiores aos das escolas privadas, participam menos de atividades culturais e
possuem menos acesso a meios tecnológicos como Internet, considerada hoje
um importante recurso de atualização profissional.

De acordo com Tolosa (2002), a ausência dos pais na escola pública foi
considerada pelos professores como um fator de desmotivação, e a exigência
inadequada dos pais da escola particular foi considerada como um fator de
sofrimento.  O sentimento de subordinação dos professores da escola particular
foi relacionado com o fato de os pais pagarem pelos estudos de seus filhos;
além disso, esses mesmos professores relataram sofrimento quanto à
possibilidade de serem demitidos.

Neste sentido, este estudo observacional analítico transversal procurou
identificar se existe diferença na relação entre variáveis demográficas (sexo,
idade) e laborais (carga horária, número de alunos atendidos, tempo de docência)
e as dimensões de Burnout em professores de escolas públicas e privadas.
Identificar diferenças entre grupos ocupacionais e fatores de risco de
desenvolvimento do Burnout é de fundamental importância para intervenções
preventivas (Maslach & Leiter, 2008).
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2. Metodologia
Amostragens

A população se constituiu de 822 professores, sendo 535 de escolas
públicas e 346 de escolas privadas, que exercem atividade docente em
instituições de ensino localizadas em três cidades da região metropolitana de
Porto Alegre-RS.

Tabela 1: Perfil sociodemográfico e laboral dos professores (n=822)

Instrumentos
Para o levantamento das variáveis demográficas (sexo, idade, situação

conjugal, filhos) e profissionais (carga horária, tempo de experiência de ensino,
número de alunos que contata diariamente), foi utilizado um questionário
elaborado especificamente para este estudo, baseado no referencial sobre a
Síndrome de Burnout em professores. Para avaliar a SB, foi utilizado o MBI
(Maslach Burnout Inventory) (Maslach & Jackson, 1986), versão específica para
professores, tradução e adaptação para o uso no Brasil realizada por Carlotto &
Câmara (2004). O inventário avalia como o trabalhador vivencia seu trabalho, de
acordo com as três dimensões que constituem a síndrome: Exaustão Emocional,
Despersonalização e Realização Profissional. Constitui-se de 22 itens que
indicam a frequência das respostas. Neste estudo, utilizamos o sistema de
pontuação empregado por Tamayo (1997) na adaptação brasileira do MBI-HSS,
que considera 1 para “nunca”; 2 para “raramente”; 3 para “algumas vezes”; 4
para “ com frequência”; 5 para  “sempre”.  Altos escores em Exaustão Emocional
e Despersonalização e baixos escores em Realização Profissional (esta
subescala é inversa) são indicativos de Burnout (Maslach & Jackson, 1981).
Estudo realizado por Carlotto e Câmara (2004) indica que a versão brasileira do
MBI apresenta os requisitos necessários em termos de consistência interna e
validade fatorial para ser utilizada na avaliação da Síndrome de Burnout em
professores em nossa realidade.

Procedimentos
Primeiramente foi realizado um contato com a direção de cada instituição

de ensino, momento no qual foi apresentado o objetivo do estudo a fim de obter
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a autorização e o apoio para a aplicação dos instrumentos. Estes foram entregues
pessoalmente aos professores, sendo a coleta realizada ao final da aplicação.
Em algumas escolas ela foi realizada no intervalo de aula e em outras no início
de reunião de professores.  Foram efetuados os procedimentos éticos conforme
resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). A pesquisa teve autorização
do Comitê de Ética de afiliação da autora. Foi esclarecido aos professores e
diretores das instituições de ensino tratar-se de uma pesquisa sem quaisquer
efeitos avaliativos individuais e/ou institucionais e que as respostas seriam
anônimas e confidenciais. O banco de dados foi digitado e posteriormente
analisado através do SPSS 15.0 (Statistical Package for the Social Sciences).
Primeiramente realizaram-se análises descritivas de caráter exploratório a fim
de avaliar a distribuição dos itens, casos omissos ou possíveis erros de digitação.
Para analisar a magnitude e a direção do relacionamento entre as dimensões da
Síndrome de Burnout (SB) e variáveis quantitativas, utilizou-se a prova de
correlação de Pearson e, para avaliação da diferença entre variáveis qualitativas,
utilizou-se a prova t de student.

3. Resultados
Resultados obtidos apontam diferença significativa nas três dimensões

de Burnout, sendo que professores de escolas públicas apresentam maior
Exaustão Emocional, maior Despersonalização e bem menor Realização no
trabalho, conforme a Tabela 2.

Nota: * Diferença significativa ao nível de 5%.

Tabela 2: Comparação dos índices de Burnout de Professores de escolas públicas e
privadas

Quanto às variáveis demográficas, verifica-se que professores do sexo
feminino de escolas públicas apresentam médias mais elevadas em EE (H=2,51;
M=2,22; p=0,00) e maior RP (H=4,29; M=3,95; p=0,00). Em escolas particulares,
nenhuma diferença foi encontrada. Com relação à idade (tab. 3), verifica-se que
à medida que ela aumenta nos professores de escolas privadas, cresce o
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sentimento de realização no trabalho. Em professores de escolas públicas, sua
elevação implica em diminuição do sentimento de despersonalização.

Na análise das variáveis laborais, observa-se que quanto maior a carga
horária, o número de alunos e menor o tempo de ensino do professor de escolas
privadas, maior a realização profissional. Em professores de escolas públicas,
verifica-se que quanto maior o número de alunos, maior é a Exaustão Emocional
e a Despersonalização e menor o Sentimento de Realização com o trabalho.
Entre os dois grupos, é comum a associação entre Realização Profissional e
número de alunos, no entanto em professores de escolas particulares, a
associação é positiva e nos da pública é negativa.

  Nota: valores em Diagonal abaixo, privada; diagonal acima, pública
  * Correlação significativa ao nível de 5%
  ** Correlação significativa ao nível de 1%
  EE: Exaustão emocional   DE: Despersonalização   RP: Realização profissional

Tabela 3: Matriz de correlação entre dimensões de Burnout e variáveis
sociodemográficas e laborais

4. Discussão
Resultados confirmam a hipótese de que existe diferença significativa entre

os dois grupos.  Nas três dimensões de Burnout, foram identificadas diferenças,
sendo que professores de escolas públicas apresentam maior exaustão
emocional, maior despersonalização e menor sentimento de realização
profissional. Esse resultado pode estar relacionado às condições de trabalho,
clientela atendida e precário reconhecimento pelo trabalho executado. Segundo
Franco (2009), as escolas particulares possuem mais recursos e insumos
escolares e proporcionam maior incentivo aos professores do que as públicas.
Nas escolas privadas, há estímulo muito mais eficaz sobre os profissionais
envolvidos na educação. Já na escola pública, Gomes (2002) afirma existir um
processo de precarização evidenciado na quantidade insuficiente de escolas,
professores e demais trabalhadores de educação, em paralelo ao aumento do
número de alunos matriculados. Aponta também a ausência de equipamentos
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coletivos essenciais ou falta de manutenção dos existentes, insuficiência de
infraestrutura e de recursos materiais. Professores da rede pública, nas últimas
décadas, têm sofrido intensificação no trabalho, além das funções habituais que
são prescritas a ele, e outras passaram a ser incorporadas, contribuindo para
um excesso de atividades fixadas. Maslach e Jackson (1981) referem-se à estreita
relação entre condições de trabalho e sobrecarga funcional com a dimensão de
exaustão emocional, pontuando ser essa a primeira dimensão a surgir,
considerando Burnout como um processo.

Com relação à Despersonalização, verifica-se maior distanciamento e
impessoalidade no grupo de professores de escolas públicas, podendo essa
questão estar relacionada ao maior número de alunos em atendimento e carga
horária realizada diariamente, conforme perfil da amostra investigada. Outro
aspecto importante pode estar relacionado ao perfil da clientela contatada.
Segundo relatório de pesquisa realizada com amostra de professores brasileiros
(Andrade & cols. 2004), nas escolas públicas, os docentes evidenciam
percepções de distância social entre eles e seus alunos assim como de suas
famílias. Estes têm que lidar com uma cultura escolar marcada pela diversidade,
pela desigualdade entre eles e pelas várias culturas juvenis. Professores muitas
vezes não se sentem valorizados pela família e comunidade. Apontam a mudança
da clientela nos últimos anos, atribuindo essa questão ao contexto social atual
(crise econômica e política, violência social) e às mudanças das estruturas
familiares de grande parte dos alunos. Os mestres definem sua clientela com
perspectivas de vida limitadas e cujo comportamento denota falta de respeito
com os professores e autoridades, falta de interesse nos estudos e de
reconhecimento do valor da educação e do educador (Gomes, 2002).  De acordo
com Burke, Greenglass e Schwarzer (1996), o professor assume muitas funções
e desempenha papéis muitas vezes contraditórios entre eles – ou seja, a instrução
acadêmica e a disciplina da classe –, tendo que lidar com aspectos sociais e
emocionais de alunos, bem como com conflitos ocasionados pelas expectativas
de pais, estudantes, administradores e comunidade, fatores importantes para o
desenvolvimento do Burnout em professores.

Segundo o estudo realizado pela UNESCO (2004), apesar das dificuldades
e dos problemas, a maior parte dos docentes precisa do reconhecimento e da
aprovação das comunidades para o que sua escola está desenvolvendo. Essas
questões podem estar influenciando na ocorrência de menor sentimento de
realização no trabalho, evidenciado no presente estudo, em professores de
escolas públicas. De acordo com Neves (1999), no quadro de caos do sistema
educacional brasileiro, o julgamento negativo - por parte da sociedade e dos pais
de alunos em particular - responsabilizando as professoras pelo fracasso da
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escola pública incomodando-os profundamente. Os professores se ressentem
coletivamente de não ter o seu trabalho reconhecido e valorizado.

Outra questão importante e que merece destaque é que além do perfil
laboral dos professores de escola particular apresentar menor carga horária,
média bastante inferior de alunos por professor, estudo realizado por Andrade e
cols. (2004), refere que professores de escolas privadas apresentam maior
participação em atividades e associações de cultura e lazer. Freudenberg (1974),
um dos precursores dos estudos de Burnout, já referia a importância de uma
atividade de lazer para absorver o impacto dos agentes estressores provenientes
do trabalho. Este resultado também foi identificado por Maslach (1982) e Carlotto
(2002), ou seja, o profissional que concilia seu trabalho com atividades de lazer
torna-se menos vulnerável ao Burnout.

Com relação às variáveis demográficas, os resultados evidenciaram
diferença com relação ao sexo em professores de escolas públicas, tendo as
mulheres apresentado médias mais elevadas em exaustão emocional e
realização profissional. Alguns estudos têm encontrado maior exaustão em
mulheres (Bauer,  Stamm,  Virnich, Wissing, Müller, Wirsching  & Schaarschmidt,
2006; Grayson & Alvarez, 2008), podendo essa questão estar relacionada, de
acordo com Maslach e Jackson (1985), à ideia de um envolvimento maior das
mulheres com cuidados e bem-estar de outras pessoas. Aryee (1993) refere-se
ao fato de que as mulheres apresentam maiores níveis de exaustão que homens,
devido a aspectos culturais decorrentes do sistema de estratificação social, no
qual cabe à mulher conciliar as atividades de seu trabalho com os cuidados da
casa e da família. Essa questão pode ocorrer devido à menor renda familiar do
professor de escola pública de acordo com dados do estudo da UNESCO,
realizado por Andrade e cols. (2004), tendo a professora menor suporte para
conciliar as duas atividades, familiar e profissional. Já o maior sentimento de
realização no trabalho em mulheres pode estar vinculado a expectativas mais
realísticas das mulheres sendo que homens buscam sucesso, competição e
desenvolvimento, geralmente elementos mais identificados com o papel
masculino e pouco encontrados nas escolas públicas. Em termos de carreira
docente, homens buscam melhores salários e muitas vezes utilizam o magistério
como uma profissão de passagem para realização de outro curso com vistas à
outra ocupação considerada mais masculina (Pincinato, 2008).  Em escolas
particulares, nenhuma diferença foi encontrada. Pode-se pensar que o resultado
obtido em relação ao sexo pode estar relacionado à forma do processo de
ingresso nas escolas privadas que cada vez mais busca qualificação docente
como um diferencial de mercado (Carlotto & Palazzo, 2006). Nesse processo,
que ocorre de acordo com currículo e entrevistas, é garantida uma maior
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homogeneidade dos professores em questões culturais e motivação para a
docência.

No que diz respeito à idade, verifica-se que na medida em que esta aumenta
em professores de escolas privadas, aumenta o sentimento de realização no
trabalho. Esse resultado confirma estudo realizado por Mendes & Nunes (1999)
no qual se refere ao fato de que os profissionais com mais idade e experiência
profissional possuem mais segurança na realização de tarefas, bem como
relações de trabalho mais significativas, apresentando maior sentimento de
realização com o trabalho. Segundo Farber (1991), professores com mais idade
parecem já ter desenvolvido a decisão de permanecer na carreira, demonstrando
menos preocupação com os estressores ou com os sintomas pessoais
relacionados ao estresse além de possuírem expectativas mais realísticas em
relação ao seu trabalho e futuro profissional. No contexto brasileiro, esse resultado
é confirmado pelo estudo de Andrade & cols. (2004), que verificou que os
professores entre 21 e 25 anos de docência procuram permanecer na função
atual e na mesma instituição. O mesmo estudo também identificou satisfação
dos docentes com sua profissão, em quase metade deles, estando mais
satisfeitos agora do que no início da sua carreira. Professores com mais idade e
experiência geralmente possuem uma estrutura de trabalho mais organizada e
possuem informações sobre a eficácia de seu desempenho através do resultado
da própria tarefa (Elloy, Everett & Flynn, 1991). Professores de escolas privadas,
de uma maneira geral, possuem melhores condições de trabalho, carga horária,
treinamento, apoio institucional e social de colegas, se comparado aos colegas
de escola pública. Assim, é mais provável que o professor desenvolva um
sentimento de realização maior com o passar dos anos, não sendo incomum o
professor aposentar-se e permanecer na instituição.

Em professores de escolas públicas, verifica-se uma diminuição do
sentimento de distanciamento na medida em que aumenta a idade dos
professores. Esse resultado confirma estudo desenvolvido por Maslach &
Jackson (1985) que identificou que pessoas jovens apresentavam escores mais
altos em despersonalização. Segundo Maslach (1982), os jovens precisam
aprender a lidar com as demandas do trabalho e seus estressores. No caso do
professor de escola pública, pode-se pensar em um agravamento da situação,
tendo em vista a diversidade da clientela atendida e a falta de experiência em
lidar com estressores interpessoais. Os professores mais jovens ainda estão
em processo de desenvolvimento de habilidades sociais importantes no contexto
laboral, principalmente a assertividade. Esta última melhora os sentimentos de
autoconfiança e de controle efetivo sobre as tarefas e funções (Gil-Monte & Peiró,
1997), sendo uma importante questão relacionada ao Burnout.
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Na análise das variáveis laborais, verifica-se associação somente com a
dimensão de realização profissional em professores de escolas privadas, sendo
que quanto maior a carga horária, o número de alunos e menor o tempo de
ensino do professor, maior é o sentimento de que o trabalho é fonte de realização.
Em professores de escolas públicas, verifica-se que quanto maior o número de
alunos, maior é a exaustão emocional e a despersonalização e menor o
sentimento de realização com o trabalho. Esse resultado parece indicar
importantes diferenças quanto à percepção de estressores e desdobramentos
nos dois grupos. Em escolas privadas, por questões relacionadas ao mercado
e estabilidade no emprego, ter mais alunos e uma maior carga horária implica
em um maior sentimento de realização no trabalho. Já em escolas públicas, ter
mais alunos implica em maior desgaste emocional, sentimento de distanciamento
e impessoalidade e consequentemente menor realização profissional.

5. Conclusão
O estudo, com o delineamento proposto, sinaliza aspectos importantes

com relação às variáveis que podem prevenir ou ocasionar Burnout nos dois
grupos investigados. Esse resultado aponta para a necessidade de ações
diferenciadas em termos de prevenção e intervenção da SB, confirmando a
importância das características do trabalho, contexto e cultura organizacional.

Deve-se ter cautela com relação aos resultados obtidos neste estudo, uma
vez que estes são decorrentes de uma amostra não probabilística, não sendo,
portanto, passíveis de generalizações para outras instituições ou professores.
É necessário destacar que a literatura sobre burnout em professores no contexto
brasileiro ainda é incipiente (Carlotto & Câmara, 2008), dificultando a comparação
com outros estudos. Neste sentido, torna-se importante a realização de novos
trabalhos com ampliação de variáveis, principalmente laborais e organizacionais.
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